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Generali Olimpiade Robotika 2019,
Dorong Bakat Anak Kembangkan Teknologi Robot
Jakarta, 14 September 2019 – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia hari ini
menggelar Generali Olimpiade Robotika 2019 yang diikuti oleh ratusan anak tingkat
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Baywalk Mall, Pluit, Jakarta Utara.
Acara yang bekerja sama dengan Asosiasi Robotika & Otomasi Indonesia (AROI) ini
merupakan sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat anak dalam mengkonsep
dan mengembangkan teknologi robot agar para generasi muda mampu menciptakan
teknologi secara tepat guna yang berkontribusi positif bagi masyarakat.
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Berdasarkan studi World Economic Forum (2018) memperkirakan ada sekitar 75 juta
pekerjaan yang akan digantikan oleh otomasi robot pada tahun 2022, dan disaat yang
sama dengan perkembangan teknologi robot yang ada, akan tercipta 133 juta lapangan
pekerjaan baru yang merupakan hasil kolaborasi antara interaksi manusia, mesin dan
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algoritma. Bahkan studi dari McKinsey & Company (2018) juga telah memperkirakan
bahwa 800 juta pekerjaan akan digantikan oleh robot pada tahun 2030. Kehadiran robot
di tengah kehidupan manusia akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang untuk
semakin mempermudah aktivitas manusia serta meningkatkan produktifitas dan
efisiensi di berbagai industri.
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Vivin Arbianti Gautama (Chief Marketing & Customer Generali Indonesia)
mengungkapkan : “Otomasi robot dan kecerdasan artificial intelegent sudah menjadi
bagian penting di era industri 4.0 saat ini, dan nantinya kehadiran robot akan semakin
erat dengan aktivitas sehari-hari. Kami melihat ini sebagai peluang yang baik untuk
terus mendukung dan mengasah kemampuan anak-anak agar mereka mampu
mengambil bagian dari perkembangan teknologi di era digital. Melalui kompetisi ini,
Generali berharap kreativitas anak bangsa sudah mulai terbangun mulai dari tingkat
pendidikan dasar dan acara ini juga bisa menjadi bekal dan dorongan bagi mereka
untuk bisa bersaing di kompetisi robot tingkat dunia.”
Selain kompetisi robot, dalam acara ini Generali juga memberikan edukasi kepada para
orang tua mengenai cara mendidik anak menjadi cerdas digital. Bersama psikolog,
Elizabeth Santosa, dan selebriti, Sisca Becker, Generali mengupas tuntas tips and
trik mendidik anak ditengah tren yang terus berkembang saat ini serta cara mengontrol
penggunaan gadget dan social media anak namun tetap menjadi sahabat bagi mereka.
Di Olimpiade Robotika 2019, Generali juga menekankan pada pentingnya persiapan
finansial untuk pendidikan anak, mengingat saat ini, pendidikan anak tidak cukup hanya
pendidikan formal di sekolah namun memerlukan dukungan pendidikan informal lainnya
untuk mengasah skill dan kemampuan kreativitasnya. Belum lagi biaya pendidikan yang
semakin mahal dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kenaikan
rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10% per tahun, lebih tinggi daripada
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya berkisar 8-9% setiap tahun.

1
2

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for

Solusi Generali untuk Pendidikan Anak
Untuk menjawab tingginya biaya pendidikan anak saat ini dan terlebih masa depan,
Generali memiliki solusi perlindungan finansial yang dapat dimanfaatkan untuk
pendidikan anak. Produk-produk unit link Generali, yakni iPLAN, iPLAN Syariah, dan
iPRIME memiliki komponen investasi yang dapat digunakan untuk perencanaan masa
depan sekaligus perlindungan asuransi jiwa serta kesehatan, sehingga mampu
memastikan kualitas hidup keluarga tetap terjaga dan terjamin saat terjadi resiko sakit
atau meninggal dunia.
Seluruh produk unit link Generali juga dilengkapi dengan Robo ARMS, fitur baru dari
ARMS (Auto Risk Management System) yang mengelola resiko investasi pada unit link
dengan mengubah parameter ARMS secara otomatis sesuai dengan kondisi pasar dan
profil resiko nasabah. Fitur ini akan bekerja melindungi unit link nasabah dari
kemungkinan terburuk dan mengambil keuntungan dari kemungkinan terbaik secara
otomatis.
“Sebagai mitra perlindungan finansial, Generali berkomitmen untuk terus berinovasi
memberikan solusi keuangan dan pelayanan terdepan untuk meningkatkan kualitas
hidup keluarga Indonesia. Inovasi terbaru Robo ARMS dari Generali menjadi pertama
kali dan satu-satunya fitur di industri yang mampu mengamankan unit link nasabah.
Layanan ini memberikan pengalaman unik seperti layaknya asisten pribadi bagi
nasabah yang sibuk, dimana nasabah cukup menyerahkan perubahan setting
parameter kepada manager investasi profesional kami, sehingga nasabah bisa lebih
banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka,” tutup
Vivin.
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TENTANG GENERALI GROUP
Generali Group adalah grup perusahaan asuransi yang berasal dari Italia dan memiliki jaringan internasional
yang kuat. Berdiri sejak tahun 1831, Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global terbesar
yang hadir di 50 negara, dengan total pendapatan premi lebih dari 66 Milyar Euro pada tahun 2018. Memiliki
hampir 71.000 karyawan yang melayani 61 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa Barat
dan tumbuh signifikan menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Eropa Timur dan Asia.
TENTANG GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu
asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia
Generali Indonesia juga telah melindungi ratusan ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.
Generali Indonesia mencatat perolehan premi melebihi Rp 2,8 triliun pada tahun 2018 dan telah
menghadirkan Robo ARMS, yaitu fitur terbaru dari ARMS (Auto Risk Management System) yang
memudahkan nasabah mengelola resiko investasi yang sesuai dengan profil resikonya dengan mengubah
parameter ARMS berdasaarkan kuasa dari nasabah. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan
perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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